
 

 

 

SISB/SO/239/20 

 

28 May 2020 

 

Dear Parents 

Following on from my letter yesterday, I would like to provide a little more detail on our possible 

opening on Monday, June 1, and at this stage it is still a possible opening. There are some different 

views on the opening of the school and I would like to thank everyone for their comments. We realise 

that we may not please everyone, but we are confident that opening the school is the best option that 

we have at present. 

 Firstly, we will need an agreement for every child who comes to school, prior to them 

starting, and so please do fill in the form sent yesterday, if you have not done so already. 

 

Arrival to school 

 On Monday all students, Kg – Year 6 and Years 11 and 12, should be dropped off at Building 

1 or Building 3 depending on their Year group.  

 No students will be allowed in the school until 07:00, so please plan journeys accordingly. 

 Early Years and Primary students will enter through Building 1, the main entrance. 

 Secondary students will enter through the entrance to Building 3. 

 No parents will be allowed into school, with their children. 

 Students arriving from 07:00 - 07:15 should go to the canteen, where they will sit in socially 

distanced seating. 

 After 07:15 all students should go straight to their classroom, where they will be supervised 

by their teacher. 

 Early Years students will be met and escorted to their classrooms by staff. 

 Seats have been removed from the Coffee Shop area. 

 All students will enter on a disinfected mat which will clean their shoes, they will be 

temperature checked, either by a Thermo Scan or hand held device, and will clean hands with 

Sanitiser gel. 

 All students must wear masks. There may be the occasional exception for health reasons in 

which case a visor will be considered. 

 The Building 3 entrance will be closed at 08:00. Any students arriving after this time should 

use the Building 1 entrance. 

Departure from School 

Finish times 

 Early Years 14:30 

 Primary 14:45 

 Secondary 15:00 

 All departures will be from Building 1, the Building 3 entrance will be closed. 

 Students will be supervised, and socially distanced, as they wait to be picked up. 



 

 

 

 

 Students should be picked up promptly, but definitely before 15:45. Parents should remain in 

their cars, if possible. 

 Children will be called to their cars, or escorted if in Early Years, as parents arrive at school. 

 Children should be contacted, if possible by mobile phone for the older students, just prior to 

arrival to help with traffic flow. 

 Those parents with children in different Year groups should aim for a pick up time after the 

eldest has finished school to avoid waiting. 

A lot of time and effort has gone into making the school as safe as it can be. More details on 

precautions will be sent tomorrow, along with, hopefully, confirmation of our opening. 

I look forward to seeing you next week. 

 

Yours sincerely 

 

 

John Rolfe 

Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISB/SO/239/20 

วนัพฤหสับดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เรียน  ทา่นผู้ปกครอง 

ด้วยจดหมายที่โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ ได้ส่งให้ผู้ ปกครองเมื่อวานนีน้ัน้ ทางโรงเรียนใคร่ขอแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ที่โรงเรียนจะเร่ิมเปิดเรียนในวนัจนัทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่ง ณ เวลานีย้งัอยู่ใน

ระดบัท่ีมีความเป็นไปได้อยู ่โดยทางเราได้รับความเห็นจากมมุมองที่แตกตา่งกนัจากผู้ปกครองจึงต้องขอขอบคณุทกุทา่นท่ี

แสดงความเห็นทัง้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกบัการเปิดเรียนในช่วงเวลานี ้อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนมัน่ใจว่าการเปิด

โรงเรียนให้นกัเรียนเข้ามาเรียนได้เป็นทางเลอืกที่ดีที่สดุ ณ เวลานี ้

 ประการแรก ทางโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้แบบสอบถามที่สง่ให้ผู้ปกครองเมื่อวานเพื่อยืนยนัว่าท่านอนญุาตให้บตุร

หลานของทา่นเข้ามาเรียนในโรงเรียน ดงันัน้ขอความกรุณาตอบแบบฟอร์มดงักลา่วหากทา่นยงัไมไ่ด้ท า 

การมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียน 

 ในวนัจนัทร์ที่จะถึงนี ้ขอให้ท่านสง่นกัเรียนระดบัชัน้ KG-เยียร์ 6 และเยียร์ 11-12 ลงตรงข้างหน้าอาคาร 1 หรือ 

อาคาร 3 โดยขึน้อยูก่บัวา่นกัเรียนอยูช่ัน้เรียนใด 

 โรงเรียนไมอ่นญุาตให้นกัเรียนเข้ามาในอาคารเรียนก่อนเวลา 7.00น. ดงันัน้ขอให้ผู้ปกครองวางแผนการเดินทาง

เอาไว้ลว่งหน้า 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวัยและระดับชัน้ประถมศึกษาสามารถเข้ามาในโรงเรียนผ่านทางอาคาร 1 หรือประตู

ทางเข้า-ออกหลกัได้ 

 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาสามารถเข้ามาในโรงเรียนผา่นทางประตทูางเข้าของอาคาร 3 ได้ 

 โรงเรียนไมอ่นญุาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนกบับตุรหลาน 

 นกัเรียนที่มาถึงโรงเรียนในช่วงเวลาระหวา่ง 7.00-7.15 น. จะสามารถไปนัง่อยูท่ี่โรงอาหารซึง่มีการจดัวางที่นัง่ให้

เว้นระยะหา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

 นกัเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลงัเวลา 7.15 น. สามารถไปห้องเรียนที่มีครูดแูลได้ทนัที  

 จะมีเจ้าหน้าที่พานกัเรียน Early Years ไปยงัห้องเรียน 

 ทางเราได้น าเก้าอีใ้นบริเวณร้านกาแฟออกไปแล้ว 

 นกัเรียนทกุคนจะต้องเดินผา่นบนพรมเช็ดเท้าชนิดพิเศษเพื่อฆ่าเชือ้จากรองเท้า และรับการตรวจวดัอณุหภมูิไม่

วา่จะด้วยเคร่ืองสแกนตรวจวดัอณุหภมูิ หรือด้วยเคร่ืองตรวจวดัอณุหภูมิมือถือก็ตาม จากนัน้นกัเรียนจะต้องใช้

เจลแอลกอฮอลท าความสะอาดมือก่อนเข้าไปในพืน้ท่ีด้านในอาคารเรียน 

 นกัเรียนทกุคนจะต้องสวมใสห่น้ากากอนามยั  



 

 

 

 ประตูทางเข้าอาคาร 3 จะปิดในเวลา 8.00น. นกัเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลงัจากเวลาดงักล่าวจะต้องใช้ประตู

ทางเข้าของอาคาร 1 

การมารับบุตรหลานที่โรงเรียน 

เวลาเลกิเรียน: 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั (Early Years) เวลา 14.30 น. 

 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา เวลา 14.45 น. 

 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา เวลา 15.00 น. 

 นกัเรียนสามารถออกจากอาคารเรียนผ่านทางประตูทางเข้า -ออกของอาคาร 1 ได้ โรงเรียนจะไม่เปิดประตู

ทางเข้าออกของอาคาร 3 ในเวลาเลกิเรียน 

 จะมีเจ้าหน้าที่ดแูลนกัเรียนระหวา่งรอให้ผู้ปกครองมารับ 

 ผู้ปกครองควรมารับนกัเรียนโดยเร็ว และไมเ่กินเวลา 15.45น. โดยหากเป็นไปได้ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองรอ

บตุรหลานของทา่นอยูใ่นรถ 

 จะมีเจ้าหน้าที่คอยเรียกนักเรียนให้ไปที่รถ ส าหรับนักเรียนระดับชัน้ปฐมวัย จะมีเจ้าหน้าที่พาไปที่รถเมื่อ

ผู้ปกครองมาถึงที่โรงเรียน 

 ส าหรับนกัเรียนที่โตแล้ว ขอให้ผู้ปกครองโทรหานกัเรียนก่อนมาถึงโรงเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการจราจรภายใน

โรงเรียน 

 ส าหรับผู้ปกครองที่มีบตุรหลานในชัน้เรียนที่ต่างกนั ท่านควรมารับบตุรหลานตามเวลาเลิกเรียนของบตุรหลาน

คนโตเป็นหลกั 

โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ ได้ใช้เวลาการเตรียมความพร้อมส าหรับความปลอดภยัสงูสดุของบตุรหลาน

ของทา่นอยา่งดีที่สดุ ทัง้นี ้ทางโรงเรียนจะสง่จดหมายเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเร่ืองการดแูลระมดัระวงัเร่ืองความปลอดภยัตอ่ไปใน

วนัพรุ่งนี ้โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะได้รับการยืนยนัอนญุาตให้เปิดโรงเรียนในวนัท่ีระบขุ้างต้น 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

   คณุจอห์น โรล์ฟ 

                  ครูใหญ่ 


